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هومن ظريف

جن��وب ش��رقي تهران)ورامي��ن( آن س��وتر 
از ورامي��ن، کس��ب و کار دالالن پرن��ده فروش و 
فروش��گاه هايي که انواع و اقس��ام پرندگان بومي و 

غيربومي را مي فروشند، بسيار گرم است.
مرد فروشنده، در روز جمعه که براي بسياري 
از س��اکنان ش��هرها، تعطيل حس��اب مي ش��ود، 
بخص��وص در اين روزه��اي کرونايي، بهانه خوبي 
براي ماندن در خانه اس��ت، رأس ساعت 2 عصر، 
بعد از اينکه به خانه م��ي رود و ناهاري نوش جان 
مي کن��د، فروش��گاهش را باز مي کن��د. قفس هاي 
کوچ��ک و ب��زرگ قرقاول و بلدرچي��ن و قناري و 
کبوت��ر )کفتر(هاي��ي ک��ه در ته مغازه ن��ه چندان 

کوچکش جا خوش کرده اند.
در هم��ان ابتداي نظاف��ت النه هاي پرندگان و 
چينش خاص آنها روبروي مغازه، مش��تري ها پيدا 

مي شوند.
مش��تري هايي ک��ه ب��ا مش��تري هاي ديگ��ر 

فروشگاهها فرق مي کنند.
يکي از آنها کيس��ه اي به دس��ت، از فروشنده 
مي خواهد که خريدار باش��د. خريدار دو خرگوش 
کوچ��ک، که گويا مرد جوان آنها را در خانه بزرگ 

کرده است.
يکي از خرگوش ها را با قيمت ارزانتر مي خرد. 
چرا؟ چون چش��م خرگوش س��رخ است و مردم 

اعتقاد دارند خرگوش چشم سرخ، شگون ندارد!
آن يک��ي مي گويد: خرگوش ها را از فالن کس 
بخر! فروشنده در پاس��خ مي گويد: ׳׳خالي مي بنده 

که خرگوش داره. ميگه دارم اما نمياره.׳׳
ديگ��ري پوزخن��د مي زن��د که:׳׳ش��ايد آنها 

رومي خوره!׳׳
يکي ديگر از درون جمع مي گويد:

 ׳׳خرگ��وش ُس��م دار را مي خورن��د. ت��ا حاال 
خرگوش سم دار ديدي؟

فروش��نده اخم هايش در هم م��ي رود که:׳׳بله 
داشتم، خرگوش پنجه دار هم مي خورند!׳׳

بحث درباره خرگوش قطع مي ش��ود، زيرا دو 
ج��وان موتورس��وار از راه مي رس��ند. آنها کفترباز 

هستند.
س��ريع ب��ه انتهاي فروش��گاه مي رون��د و بين 

خريدن طوقي و ملّقي )معلق زن( مردد هستند.
فروش��نده مي گويد؛ اينجا براي هر س��ليقه اي 
پرن��ده داريم و من به فک��ر فرو مي روم که چرا هر 
پرنده فروش، الاقل چند تا خرگوش هم دارد و باز 

ياد بازي کودکي ام مي افتم که: 
׳׳خرگوش که پر نداره، خودش خبر نداره!׳׳

از فروش��نده مي پرس��م، اين جوج��ه اردک ها 
و بلدرچين ه��ا را از کج��ا م��ي آوري و او مي گويد: 
׳׳در منزل ماش��ين جوجه کش��ي دارم. کافي است 
تخم آنها را داش��ته باشم. البته همه اينها پرورشي 
نيس��تند. قرقاول وحش��ي هم دارم ک��ه از دماوند 
ش��کار مي کنند و براي��م مي آورند. البت��ه اينها را 
ننويس. چون اينها قاچاق هس��تند ...و من هم هيچ 

چيزي نمي نويسم!
آن يکي کورک اس��ت که به بلدرچين وحشي 
معروف است و افغاني هاي اين منطقه با يک روش 
عجيب ش��کارش مي کنند. يعني با ضربه زدن به 
س��ر مرغابي وحش��ي، صدايي تولي��د مي کنند که 
دقيقًا جنس صدای بلدرچين ماده را توليد مي کند 

و با اين ترفند بلدرچين هاي نر را شکار مي کنند.
بع��د فروش��نده قف��س بلدرچين ها را نش��ان 
مي ده��د و م��ي رود که غذاي خ��روس الري ها را 
بده��د. خروس الري هايي که به گفته او، در تهران 

ده برابر قيمت آن در اين منطقه فروش مي رود!
دوست داش��تم نگويم که با خروس الري اين 
م��ردم چه مي کنن��د، اما همانگونه ک��ه درتصوير 
مي بينيد،باالي قفس الشه يک خروس الري ديده 
مي ش��ود. در درون قفس، قاتل اين خروس مقتول 

هم هنوز همرزم مي طلبد!
اما مس��بب اين کش��تار و ن��زاع خروس ها به 

دست و منقار هم کيست؟
فروش��نده مي گويد: مي آين��د خروس ها را با 
داوري يک نفر جنگ مي اندازند و شرط را هم يک 
آب و دان قرار مي دهند که ش��رطي هم محسوب 

نمي شود.
هزينه يک آب و دان که شرط نيست!

-يعني چقدر ميشه؟
-2 ميليون تومان!

-چي شد که اين خروس مرد؟
-اين خروس��ي که مي بينيد، خارهاي پاهايش، 
خيلي تيز و بلند اس��ت. اينها را توي گوش و چشم 
حريفش اگر فرو کند، حريف زمين گير مي ش��ود 

و بعد مي ميرد.
مي پرسم، چرا گذاشتيد کشته شود؟!

-شرطش اين بود که دو تا خروس بدون داور، 
داخ��ل حياط دعوا کنند و هر ک��دام زنده ماندند، 
پيروز باشد. صاحب خروس مي گفت که خروسش 
وقتي آدم دور و برش باش��د، تمرک��ز براي دعوا 
ن��دارد. براي همين خروس ها را تنها گذاش��تيم و 

اين اتفاق افتاد!
بع��د از اي��ن توضيحات، به چه��ره معصومانه 
حيوان��ات حبس ش��ده در قفس ه��اي کوچک و 

بزرگ نگاهي انداختم.
م��رغ عش��ق هايي زنداني جاه طلبي انس��انها، 
کبوترهايي س��پيد که نماد آزادي هستند و سقف 
پروازش��ان تا آرزوي کوته بين ماست و  گنجشکي 
ک��ه در کنار قفس مرغ و خ��روس، به آزادي اش، 

فخر مي فروخت!
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خرگوش که پر نداره!
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